
Školská rada při Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida Ostrava-Poruba, 

příspěvková organizace; G. Klimenta 493/3, 708 00 Ostrava-Poruba 

 

Zápis ze zasedání Školské rady při JGPT, 22. října 2020 

 

Přítomni: prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D., Mgr. Iva Dedková, Ph.D., Ing. Šárka Žídková,  

Bc. Patrik Scheithauer, Mgr. Karin Broukalová, Mgr. Radim Křikala – příchod po úvodním hlasování 

o předsedkyni a místopředsedkyni (cca v 16.20) 

Host: Ing. Monika Kocháňová 

Z důvodu nouzového stavu a omezení volného pohybu občanů proběhlo jednání distančním způsobem 

on-line prostřednictvím videokonference. 

Program a průběh jednání: 

1. Volba předsedy školské rady 

Přivítání a seznámení členů, následná diskuse o vhodném kandidátovi na pozici předsedy 

školské rady. Předsedkyní školské rady byla zvolena prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.  

Průběh hlasování: 4 členové školské rady vyjádřili souhlas, 1 člen se zdržel hlasování, 1 člen 

nebyl přítomen. 

2. Volba místopředsedy školské rady 

Diskuse o vhodném kandidátovi na pozici místopředsedy školské rady. Místopředsedkyní 

školské rady byla zvolena Mgr. Karin Broukalová.  

Průběh hlasování: 4 členové školské rady vyjádřili souhlas, 1 člen se zdržel hlasování, 

1 nepřítomen. 



3. Schválení jednacího řádu školské rady 

Jednací řád školské rady byl schválen jednomyslně 6 přítomnými členy rady ve znění, o které 

se opírala ŠR v předchozím funkčním období. Případné návrhy dodatků k jednacímu řádu 

budou zaslány předsedkyni školské rady před dalším jednáním rady a členové je také mohou 

zveřejnit v obecných příspěvcích týmu školské rady na MS Teams.   

4. Vstup ředitelky školy Ing. Moniky Kocháňové se žádostí o schválení Výroční zprávy o činnosti školy 

za školní rok 2019/2020 

V úvodu diskuse paní ředitelka poděkovala zástupkyni školy Mgr. Jaroslavě Cvečkové za precizní 

zpracování dokumentu, dále zmínila velký počet aktivit, které vyučující pro žáky připravili, z nichž 

některé bohužel nemohly být vzhledem k epidemiologické situaci zrealizovány.  Následná diskuse 

se týkala výsledků vzdělávání. Paní ředitelka vyzdvihla vzrůstající počet žáků, kteří úspěšně složili 

mezinárodní zkoušky z cizích jazyků (celkem 127 certifikátů). Vysvětlila, že dochází ke zkreslení 

výsledků maturitních zkoušek, neboť metodika zpracování výsledků maturitních zkoušek 

neumožňuje započítat za maturitní zkoušku z cizího jazyka známku „výborný“, pokud si žák touto 

mezinárodní zkouškou nahradí zkoušku maturitní. Následně ředitelka školy zpravila členy rady 

o výsledcích inspekční činnosti v minulém školním roce a postupu při nápravě drobných pochybení, 

které byly škole vytčeny. Členové rady ocenili kvalitní práci pedagogického sboru a jeho aktivní 

přístup k dalšímu profesnímu vzdělávání. 

Školská rada jednomyslně (6 hlasy) schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 

2019/2020 a vysoce ocenila úroveň zpracování, včetně obsahu. 

5. Žádost o schválení dodatku školního řádu  

Nejprve ředitelka školy vysvětlila důvody návrhu dodatku k distanční výuce a zmínila rozdíly mezi 

distanční výukou na jaře 2020 a v novém školním roce 2020/2021. Dle novely školského zákona 

č. 349/2020 Sb., s účinností ode dne 25. 8. 2020, která stanovuje v § 184a pravidla pro vzdělávání 

distančním způsobem, mají žáci povinnost se účastnit výuky a řádně omlouvat svou absenci. 



Diskuse proběhla nad formami hodnocení, komunikačními platformami a omlouváním absence 

distanční výuky. Členové rady doporučili odstranit z návrhu větu: V krajním případě škola může 

použít i chatovací aplikaci spolužáků, aby žáka či jeho zákonného zástupce zastihla. Členové rady 

pokládají popis navrženého postupu školy v případě, že se žák nezapojuje do distanční výuky za 

dostatečný bez nutnosti uvádět další podrobnosti do řádu školy. Ředitelka školy souhlasila 

s odstraněním výše uvedené věty z navrženého dodatku školního řádu.  

Školská rada jednomyslně (6 hlasy) schválila Dodatek č. 1 k distanční výuce Školního řádu 

Jazykového gymnázia P. Tigrida. 

6. Závěrečná diskuse a návrhy 

 Zástupce rodičů vznesl žádost o přidání 1 hodiny druhého cizího jazyka do rozvrhu 

distanční výuky, konkrétně o přidání další hodiny anglického jazyka pro žáky s hlavním 

jazykem německým s odůvodněním, že 1 hodinu Aj považuje při jazykovém zaměření 

školy za nedostatečnou. Na doporučení rady přislíbila paní ředitelka provést 

dotazníkové šetření k průběhu distanční výuky cca po měsíci od počátku distančního 

vzdělávání, tzn. v průběhu měsíce listopadu. Členové rady se s paní ředitelkou dohodli, 

že je o výsledcích dotazníkového šetření následně zpraví a k případným změnám 

přistoupí až po vyhodnocení tohoto šetření. 

 Příští zasedání školské rady: březen/duben 2021. 

V Ostravě dne 26. 10. 2020 

Zpracovala: Mgr. Karin Broukalová 

 


